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ABSTRACT

Amaç: Üreme endokrinolojisi ve infertilite, tüm dünyada kadın
hastalıkları ve doğum disiplini içerisinde bilimsel ilerlemenin
en hızlı olduğu alanlardandır. Ulusal kongrelerde bu alanda
sunulmuş bildirilerin analiz edildiği bir araştırma henüz yapılmamıştır. Bu nedenle Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde 2008-2010 yılları arasında sunulmuş bildiriler incelenerek Türk araştırmacıların üreme endokrinolojisi ve infertilite
alanında dünya literatürüne katkılarının belirlenmesi ve gerçekleştirilen kongrenin bu alandaki bilimsel düzeyinin ortaya
konulması hedeflenmiştir.

Aim: Among the discipline of obstetrics and gynecology, reproductive endocrinology and infertility is worldwide regarded as
one of the fields witnessing the fastest scientific developments.
However an analysis of relevant presentations held at the national meetings has not been performed yet. The objective of
this study therefore was to determine the contribution of Turkish scientists to world literature in the field of reproductive
endocrinology and infertility, reflecting the scientific level of the
annual National Gynecology and Obstetrics Meetings.

Gereç ve Yöntemler: 2008-2010 yılları arasında Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongreleri’nde üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında sunulan tüm bildiriler çalışmamıza dahil edilmiştir. Bilimsel araştırmaların uluslararası hakemli dergilerde
yayına dönüştürülme durumlarının saptanması için PubMed
ve Google Scholar veri tabanları tarandı. Makale veri tabanında saptandıktan sonra; yazar isimleri, yayınlandıkları dergi
isimleri, yayınlanma tarihleri, yazarın çalıştığı kurum bilgileri
kaydedildi.
Bulgular: 2008-2010 yılları arasında Ulusal Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi’nde üreme endokrinolojisi ve infertilite
alanında 19’u (%11,8) sözel, 142’si (%88,2) poster olmak
üzere toplam 161 bildiri sunulmuştur. Bunların 46’sı (%28,6)
Pubmed ve Google Scholar veri tabanına kayıtlı uluslararası
hakemli dergilerde makale olarak yayınlanmıştır. Sözel bildirilerin uluslararası dergilerde yayınlanma oranı %68,4 (13),
posterlerin %23,2 (33) bulunmuştur. [Odds oranı = 7,14, %95
güven aralığı (GA): 2,52 - 20,4 p<0,001]. Bildirilerin kongrede sunulduktan sonra makale olarak yayınlanmalarına kadar
geçen süre ortalama 17,5 ± 12,5 ay olarak tespit edilmiştir. Kurum tipine göre bildirileri incelediğimizde en yüksek yayınlanma oranına üniversite hastaneleri sahipken (%33,3) üniversite
hastaneleri ve diğer kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,113).
Sonuç: 2008-2010 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongre’lerinde üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında sunulan
bildirilerin yayınlanma oranı ülkemizdeki diğer branşlarda
yapılan kongre bildilerine kıyasla yüksek orandadır. Yine de
bu oranın arttırılıp yabancı bildirilerle aynı düzeye gelmesi ve
Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaların daha geniş çevrelere
duyurulabilmesi için araştırmacıları yayına teşvik edici yöntemlerin geliştirilmesi, yayına dönüştürülme oranlarında karşılaşılan düşüklüğün olası sebeplerinin irdelenmesi ve çözülmesi
gerektiğine inanmaktayız.

Materials and Methods: All presentations in the field of reproductive endocrinology and infertility held in the National Gynecology and Obstetrics Meetings between 2008 and 2010 were
included into the study. The PubMed and Google Scholar databases were searched in order to detect the conversion of scientific studies to publication in international peer-reviewed journals. For all abstracts, parameters including institution, author
details, publication time and journal titles were recorded.
Results: Between 2008 and 2010 161 abstracts (19 of which
were oral presentations; 11.8%) were presented in the National
Gynecology and Obstetrics Meetings in the field of reproductive
endocrinology and infertility. 28.6% of these abstracts (n=46)
were published in international peer-reviewes journals indexed
in PubMed or Google Scholar databases. Compared with posters, the publication rate of oral presentations was found to be
significantly higher [23.2% vs. 68.4%; Odds ratio = 7.14, 95%
confidence interval (CI): 2.52 - 20.4 p<0.001]. The mean time
to publication following the congress was 17.5 ± 12.5 months.
The type of institution had no significant effect on the publication rate, nevertheless the university hospitals had the highest
rate (33.3%; p = 0.113).
Conclusion: The overall publication rate for the abstracts concerning reproductive endocrinology and infertility presented at
the National Gynecology and Obstetrics Meetings held between
2008 and 2010 was found to be higher than the rates of national
meetings of other subspecialities in Turkey. In order to further
enhance this rate and level it with the publication rates of international meetings new and effective methods should be developed to inspire the researchers. In order to convey Turkey-based
studies to a wider range of audience worldwide, the reasons for
the relatively low level of publication rate should be effectively
sought and dealt with.
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GİRİŞ
Bilimsel kongreler uzmanlık alanları ortak
olan araştırmacıların bilimsel çalışmalarını diğer meslektaşlarıyla paylaştıkları ve geri bildirim aldıkları geniş katılımlı organizasyonlardır
[1]. Gerçekleştirilen bu paylaşım ve karşılıklı
etkileşim sunulan çalışmaların daha da geliştirilmesine ve bilgi düzeyinin arttırılmasına ciddi
katkılar sağlamaktadır. Çalışmaların bilimsel
toplantılarda sunulması kadar uluslararası alanda yayına dönüştürülerek daha geniş kitlelere ulaştırılması da oldukça önem taşımaktadır
[2]. Çalışmanın uluslararası hakemli dergilerde
yayına dönüştürülmesi hem sözkonusu araştırmanın genel anlamda kalitesini yansıtan hem
de kongrenin bilimsel düzeyini ortaya koyan
saygın bir ölçüttür [3]. Yapılmış bir Cochrane
meta-analizinde, bilimsel kongrelerde sunulan
bildirilerin yayına dönüştürülme oranı %44.5
olarak tespit edilmiştir[4]. Ülkemizde düzenlenen ulusal kongrelere yönelik araştırmalar
nispeten daha sınırlı olmakla birlikte çeşitli
bildirilerde bu oran %11.8 ile %20.4 arasında
değişmektedir [5-8].
Üreme endokrinolojisi ve infertilite, tüm
dünyada kadın hastalıkları ve doğum disiplini
içerisinde bilimsel ilerlemenin en hızlı olduğu
alanlardandır. Ulusal kongrelerde bu alanda sunulmuş bildirilerin analiz edildiği bir araştırma
henüz yapılmamıştır. Bu nedenle Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde 2008-2010
yılları arasında üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında sunulmuş bildiriler incelenerek
Türk araştırmacıların üreme endokrinolojisi ve
infertilite alanında dünya literatürüne katkılarının belirlenmesi ve gerçekleştirilen kongrenin
bu alandaki bilimsel düzeyinin ortaya konulması hedeflenmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
2008-2010 yılları arasında düzenlenen
Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongreleri’nde
üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında
sunulan tüm poster ve sözel bildiriler taranmak
üzere çalışmamıza dahil edilmiştir. Bildirilerle ilişkili verilere kongre resmi web sitesinden
ulaşıldı. Bilimsel araştırmaların uluslararası hakemli dergilerde yayına dönüştürülme durumlarının saptanması için Ağustos 2014 itibariyle
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) ve Google Scholar (http://scholar.google.com.tr) veri
tabanları tarandı. Verilen süre kongre bildirilerinin yayına dönüştürülmesi için yeterli kabul
edildi [9,10]. Başlangıç taramada birinci yazar
ismi ve yanlarında bildiri başlığından seçilen
bir anahtar sözcük kullanıldı. Makale bulunamadığı takdirde birinci yazardan başlayarak son

yazar ismine kadar sırasıyla yazar isimleri ve
yanlarında bildiri başlığından seçilen bir anahtar sözcük girildi [11]. Bu taramalar sonucunda
makale halen bulunamamışsa her bir yazar ismi
tek tek girildi ve tüm makaleleri tarandı. Makalenin bildiriyle eşleşmiş olarak kabul edilebilmesi için, hipotez ve çalışma dizaynının aynı
olması ve en az bir ortak yazarın bulunması koşulu arandı. Makale saptandıktan sonra; yazar
isimleri, yayınlandıkları dergi isimleri, yayınlanma tarihleri, yazarın çalıştığı kurum bilgileri veri olarak kaydedildi. Eğer yazarlar, farklı
kurumlarda görev yapıyorsa ve araştırmanın
yapıldığı kurum belirtilmemişse sadece birinci yazarın kurumu çalışmanın yapıldığı kurum
olarak kabul edildi. Yayınlanma tarihleri ay ve
yıl şeklinde kaydedildi, eğer veri yıl ve takip
eden 2 ay içeriyorsa ilk yazılan ay, sadece yılı
içeriyorsa Haziran yayınlanma ayı olarak kabul
edildi [1]. Bildiriler sunum tipine göre sözel ve
poster olarak 2 grupta, çalışma tipine göre ise
olgu sunumu, klinik çalışma ve deneysel çalışma olmak üzere üç farklı grupta incelendi.
Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) v17 programından faydalanıldı (SPSS Inc., Chicago, IL, Amerika). İstatistiksel analizde numerik veriler için
bağımsız örneklem T testi, kategorik veriler
için ki-kare testi kullanıldı. Sayısal değişkenler
ortalama ve standart sapma ile kategorik değişkenler yüzde olarak sunuldu. Sonuçlar %95
güven aralığında değerlendirildi, p değeri<0.05
olduğunda anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
2008-2010 yılları arasında Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında  19’u  (%11,8) sözel, 142’si (%88,2) poster olmak üzere toplam
161 bildiri sunulmuştur. Bunların 46’sı (%28,6)
Pubmed ve Google Scholar veri tabanına kayıtlı uluslararası hakemli dergilerde makale olarak
yayınlanmıştır. Yayına dönüştürülen bildirileri
sunum tipine göre incelediğimizde  sözel bildirilerin uluslararası dergilerde yayınlanma oranı %68,4 (13), poster bildirilerin %23,2 (33)
bulunmuştur. Buna göre yayınlanma oranları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır
[Odds oranı = 7,14 %95 güven aralığı (GA):
2,52 - 20,4 p<0,001]. Üreme endokrinolojisi ve
infertilite alanında en fazla sayıda bildiri (n =
62), 2010 yılı 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik
Kongresi’nde sunulmuştur. Yine 2010 yılında
makaleye dönüştürülen bildirilerin oranı %40,3
olarak diğer yıllardaki kongrelerden daha yüksek saptanmıştır (p = 0,03) (Tablo 1). Bildirilerin ulusal kongrede sunulduktan sonra makale
olarak yayınlanmalarına kadar geçen süre orta-
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Tablo 1. Bildirilerin kongre yıllarına, araştırma tipine, kurumlara göre yayına dönüştürülme oranları.
Yayın (+) n(%)

Toplam n(%)

2008

10 (%21,2)

47 (%100)

2009

11 (%21,1)

52 (%100)

2010

25 (%40,3)

62 (%100)

Olgu Sunumu

4 (%10,2)

39 (%100)

Klinik Araştırma

31 (%29,2)

106 (%100)

Deneysel Araştırma

11 (% 68,7)

16 (%100)

32 (%33)

96 (%100)

14 (%28.5)

49 (%100)

DH b

0 (%0)

2 (%100)

Özel Kurumlar

0 (%0)

14 (%8.7)

P

Kongre Yılı

TARTIŞMA
0,033

Araştırma Tipi

< 0,001

Kurum Tipi
Üniversite
EAH a

0,56*

a

Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

b

tipine göre yazar değişikliği oranlarında istatistiksel olarak fark saptanmamıştır. Yapılan yazar
isim değişiklikleri, yeni isim ekleme (%23.9),
isim çıkarma (%19.6) ve hem ekleme hem de
çıkarma (%19.6) şeklinde olmuştur.

Devlet Hastanesi,

* Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri arasındaki fark.

lama 17,5 ± 12,5 ay olarak tespit edilmiştir. Bu
süre sözel bildiriler için 20,9 ± 11.1 ay, poster
bildiriler için 16,2 ± 12,7 aydır (p = 0,261). Bildirilerin büyük kısmı (%89,9) kongre sonrası
ilk 3 yıl içerisinde uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere makaleye dönüştürülmüştür. 5
bildiri ise (%10,1) kongre tarihinden önce makaleye dönüştürülmüş çalışmalardır.
Kurum tipine göre bildirileri incelediğimizde en yüksek yayınlanma oranına üniversite
hastaneleri sahipken (%33,3) üniversite hastaneleri ve diğer kurumlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p =
0,113) (Tablo 1). Bununla birlikte devlet hastanelerinden ve özel kurumlardan gönderilen bildirilerin hiç biri uluslararası yayına dönüştürülmemiştir. Araştırma tipine göre bakıldığında en
yüksek yayına dönüştürülme oranına (%68,7)
deneysel çalışmalar sahiptir (p < 0,001). Bunu
klinik çalışmalar ardından da olgu sunumları
izlemektedir. Olgu sunumlarının yayınlanma
oranı klinik araştırmalardan daha düşük olsa da
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (Tablo 1). Toplam 21 farklı uluslararası
hakemli dergide makaleye dönüştürülen bildirilerin %41,3’ü üç dergide yayınlanmıştır (Şekil
1). Yazar isim değişiklikleri incelendiğinde sıralamaya bakılmaksızın makalelerin %63’ünde
yazar değişikliği yapıldığı saptanmıştır. Sözel
bildirilerde yapılan yazar değişikliği oranı %
69,2 iken poster bildirilerde %60,6’dır. Bildiri

Çalışmamızda 2008-2010 yılları arasında
üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında
sunulan sözel ve poster bildirilerin analizinde
toplam uluslararası yayına dönüştürülme oranı %28,6 olarak saptandı. Bu oran her ne kadar ülkemizde kongre bildirilerinin uluslararası
düzeyde yayına dönüştürülmesi ile ilgili yapılmış çalışma sayısı yetersiz olsa da dermatoloji, radyoloji gibi birkaç uzmanlık alanına
ait ulusal kongrelerin incelendiği çalışmalarda
saptanan oranlardan daha yüksektir (Tablo 2).
Buna karşın yurtdışında gerçekleştirilen kongrelerde sunulan bildirileri inceleyen çalışmalarda sunumların uluslararası hakemli dergilerde yayına dönüştürülme oranları daha yüksek
bulunmuştur [1, 12-14]. Ülkemizde bu oranın
düşük olmasının yabancı dil, zaman ve bilgi yetersizliğine bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Bununla birlikte pozitif sonuç elde edilemeyen
çalışmalarda araştırmacının çalışmaya olan güveninin kaybı, araştırma sonuçlarının bilime
yeni bir katkıda bulunamaması ve araştırmacıyı
yayına teşvik edecek faktörlerin yetersizliği de
Türk araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen
çalışmaların uluslararası hakemli dergilerde
yayına dönüşme oranının düşük olmasına yol
açan diğer olası nedenler içerisinde sayılabilir.
Diğer taraftan yayınlanma oranlarını yıl bazında değerlendirdiğimizde 2010 yılı Ulusal
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde sunulan
üreme endokrinolojisi ve infertilite alanındaki
bildirilerin 2008 ve 2009 yıllarındaki kongre
bildirilerine göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha yüksek olması (%40,3), zaman
içerisinde ülkemizde üreme endokrinolojisi ve
infertilite alanında daha iyi çalışmaların yapılmaya başlandığını desteklemektedir.
Çoğunlukla daha iyi tasarım ve metodolojiye sahip, bilimsel değeri daha yüksek olan
bildiri başvuruları kongre bildiri değerlendirme
komisyonu tarafından sözel sunum olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı bildirilerin türüne göre bakıldığında sözel sunumların poster
sunumlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde yüksek yayına dönüştürülme oranına
sahip olması beklendik bir sonuçtur. Literatürde bu durumu destekleyen çalışmalar olmakla
birlikte [18-21], bildiri tipinin yayına dönüştürülme oranını etkilemediği kongreler de vardır
[22-25]. Bildirilerin ortalama yayına dönüşme
süresi literatürdeki diğer çalışmalarla benzer
olarak 17,5 ±  12,5 ay tespit edildi [5-7, 15-17].
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Şekil 1. Makaleye dönüştürülen bildirilerin yayınlandıkları dergilere göre dağılımı.

Yayına dönüştürülen bu bildirilerin %
89,9’unun ilk 3 yıl içerisinde makale olarak yayınlandığı saptandı. Bu durum bildirilerin çoğunun kongreyi takip eden ilk dört yıl içinde
yayına dönüştürüldüğünü savunan  diğer araştırma bulgularını desteklemektedir [4, 26-30].
Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan ulusal kongreleri inceleyen araştırmaların bazılarında çok
daha düşük yayınlanma oranlarının saptanmış
olması bu   durumun dikkate alınmamış olmasından kaynaklanabilir [5, 7]. Biz çalışmamızın
gerçek bir yayınlanma oranını yansıtabilmesi
için bu tespite uygun minimum dört yıllık bir
zaman aralığı belirledik ve bu aralığa uyan yıllardaki kongre bildirilerini analiz ettik. Diğer
taraftan bu dört yıllık sürenin de bir çalışmanın  
yayına dönüştürülmesi için uzun olduğunu düşünmekteyiz. Zira yayınlanan makaledeki veriler dört yıl öncesine ait olmuş olup bu sürede
güncelliğini yitirebilir ve bilime katkısı geride
kalır. Bu sürenin uzun olmasının nedeninin hem
yazar hem de dergi kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yazarların aynı zamanda klinik alanda
da çalışıyor olmaları makale yazımı için gereken boş zamanın kısalmasına böylece yazım
sürecinin uzamasına neden oluyor, bununla birlikte dergilerin değerlendirme süreçlerinin uzun

olması ve yazarın geri çevrilmeler nedeniyle
birden fazla dergiye çalışmasını göndererek
uygun dergiyi bulma çabası bu süreyi daha da
uzatmaktadır. Bu sorunun çözümü için yazarlara yeterli çalışma ortamı ile zamanın sağlanması ve dergilerin değerlendirme süreçlerinin
hızlandırılması gerekmektedir. Bildiriler araştırma tipine göre incelendiğinde olgu sunumları
en az yayına dönüştürülme oranına sahip olmuş
fakat bu oran klinik araştırmalardan istatistiksel
olarak anlamlı bir fark oluşturmamıştır. Yine de
literatürde bir çok çalışmada benzer durum saptanmıştır [5-7, 15].Diğer taraftan çalışmamızda
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde en yüksek
yayına dönüşme oranı deneysel çalışmalarda
izlenmiştir. Bu durum deneysel araştımaların
dergiler tarafından daha çok tercih edilmesinden ya da bu tarz araştırmaları yürüten yazarların deneysel araştırma yapabilmek için daha
fazla bilgiye sahip olmaları gerekliliğinin doğurduğu bilgi birikiminden kaynaklanmış olmasıyla açıklanabilir.Üreme endokrinolojisi ve
infertilite alanında üniversite hastanelerinden
gönderilen bildiriler istatistiksel olarak anlamlı düzeyde diğer kurumlardan gönderilen bildirilerden daha fazla olmakla birlikte yayına
dönüştürülme oranlarına bakıldığında eğitim

Tablo 2. Çeşitli ulusal kongrelerin bildiri analizleri.
Analiz Edilen
Yıllar

Çalışmanın
Yılı

Yayına
Dönüştürülme
Oranı (%)

Yayına
Dönüştürülme
Süresi (%)

İncelen Bildiri Tipi

Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu [8]

2002-2008

2013

20,4

20,9 ± 16,6 a

Sözel

Ulusal Romatoloji Kongresi [5]

2005-2009

2011

21,6

15,9 ± 9,9 a

Sözel ve Poster

Ulusal Dermatoloji Kongresi [6]

2006-2008

2012

13,2

22,5 b

Sözel ve Poster

Ulusal Radyoloji Kongresi [7]

1995-2002

2005

11,8

24,4 a

Sözel ve Poster

2003-2007

2012

57,7

19 a

Sözel

2001

2004

51

18 a

Sözel ve Poster

1993

1997

37

15 a

Sözel ve Poster

1999-2003

2008

38,3

24 ± 18 a

Sözel ve Poster

Kongreler

1

Kuzey Amerika Plastik Cerrahi Derneği [15]
2

İngiliz Dermatologlar Topluluğu [16]
3

Amerikan Nöroradyoloji Derneği [17]
4

Kuzey Amerika Menopoz Derneği [1]

Yayına dönüştürülme süresi ortalama (a) ve ortanca olarak verilmiştir (b).
1
American Society of Plastic Surgeons, 2British Association of Dermatologists, 3American Society of Neuroradiology, 4North American Menopause Society.
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ve araştırma hastaneleri ile aralarında anlamlı
bir fark saptanmamıştır. Yine de oransal olarak üniversite hastanelerinde yapılan çalışmaların daha yüksek yayınlanma oranına sahip
olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Üniversitede
çalışan araştırmacıların akademik çalışmalara
daha çok önem vermesi ve gerekli zamanı daha
kolay oluşturabilmeleri bu yüksek oranı açıklayabilir. Tıp Dergileri Editörleri Uluslararası
Kurulu’nun kriterlerine göre yazar olarak adı
geçen tüm bireylerin; çalışmanın tasarımında,
verilerin analizinde ve yorumunda, makalenin
yazımında veya bilimsel içeriğinin düzeltilmesinde, basıma hazır son şeklinin onaylanmasında görev alması gerekir [31]. Çalışmamızda
değerlendirmeye alınan bildirilerin %63’ünde
yazar değişikliği yapıldığı saptanmıştır, bu oran
literatürle oldukça benzerdir [1]. Araştırmaların
bilimsel makale düzeyine ulaştırılması oldukça emek isteyen uzun bir süreçtir. Bu nedenle
araştırmanın ilerleyen aşamalarında çalışmadan
ayrılan araştırmacılar yayına dönüştürme sürecine yeterli katkıyı sağlayamamışlarsa makaleden isimleri çıkartılabilmekte, bununla birlikte
yazım aşamasında görev alıp araştırma konusuna hakim olan ve çalışmanın tüm sorumluluğu
taşıyan araştırmacıların isimleri de yazarlar arasına eklenebilmektedir. Çalışmamızı kısıtlayan
unsurlar arasında Türkçe yazım karakterleri nedeniyle uluslararası veri tabanlarında yayın taraması yaparken bazı yayınların saptanamamış
olması yer almaktadır. Ayrıca taramalarımızda
literatürdeki benzer birçok çalışmada kullanılan ve en geniş veri tabanları olan Pubmed ve
Google Scholar veri tabanlarını kullanmış olmamıza rağmen OvidSP, EBSCO, Thomson
Reuters, Scopus ve benzeri diğer veri tabanlarını kullanmamış olmamız sadece bu kaynaklar yardımıyla bulunabilecek bazı uluslararası
makalelerin değerlendirmeye alınamamasına
sebep olmuş olabilir [5, 6, 28, 32].
SONUÇ
2008-2010 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik
Kongre’lerinde üreme endokrinolojisi ve infertilite alanında sunulan bildirilerin yayınlanma oranı ülkemizdeki diğer branşlarda yapılan
kongre bildilerine kıyasla yüksek orandadır.
Yine de bu oranın arttırılıp yabancı bildirilerle
aynı düzeye gelmesi ve Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaların daha geniş çevrelere duyurulması gerekmektedir. Bunun için araştırmacıları
yayına teşvik edici yöntemlerin geliştirilmesi,
bildirilerin yayına dönüştürülme oranlarının düzenli olarak analiz edilmesi, araştırmacılar için
gerekli zamanın ve fiziki şartların sağlanması,
yayına dönüştürülme oranlarında karşılaşılan
düşüklüğün olası sebeplerinin irdelenmesi ve
çözüme ulaştırılması gerektiğine inanmaktayız.
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